
 

 يوما 54خالل  حالة والدة مبتسرة 99استقبال 

حواضن "يطلق املرحلة الثانية من مشروع  القطري  ألاحمر الهالل

 لفائدة الالجئين السوريين في لبنان" ألاطفال الخدج

حواضن ألاطفال تغطية تكاليف  مشروعاملرحلة ألاولى من  هتحقق الذي الالفت النجاح بعد :الدوحة ― 1016 مارس 1

لتغطية  شروعامل من الثانية املرحلةقام الهالل ألاحمر القطري مؤخرا بإطالق  ،الخدج لصالح الالجئين السوريين في لبنان

 .مكثفة  اخل اليواضنوالد الدد  الذنن تستديي حالهم  الحيية راانة طبية املزيد من امل

فمن املقرر أن ، املشروع فريق إليما خلص التي والتنفيذنة الطبية واملالحظات ألاولى املرحلة تنفيذ مخرجات من اوانطالق

 ضبطتحقيق أكبر قدر ممكن من ال مدفب السابقة، املرحلة ان مطورة تنفيذنة أسس وفق الثانية املرحلةيسير العمل في 

 .شاملال طبيالو  اليامل

 توقيع ت قد و  وطرابلس، فرحاتوحامد  البقاعمستشفيات  هي فقطمستشفيات  3 الى املرحلة هذه فييقتصر التعاون و 

 انظر  املشروع استمرار أهمية الى ستشفياتامل أكدت حيث للتمدند، قابلة أشهر 6 ملدةمع هذه املستشفيات  العقو 

 الطبي املستشار قبل من تحويلها نت  التي الياالتويت  قبول  .املطاف نمانة في السوري لالجئ نقدمها التي الكبيرة اتللخدم

 .اليما املترتبة فيلاكتال كامل تغطيةمع  ،افور  للمشروع

 49منم  ، طفال 99 من الراانة الطبية املستفيدننالخدج ألاطفال  اد  بلغنوما من انطالق املرحلة الثانية،  54وخالل 

 بشكل حالة 22و كامل بشكل حالة 64 تغطية تمتحيث ،  والرا أمريكيا 34,979أنثى، بتكلفة إجمالية قدرها  54ذكرا و

 .مستشفى البقاعحالة في  99ومستشفى طرابلس حالة في  22مقابل حالة،  45مستشفى حامد فرحات ، واستقبل جزئي

 إلاقامة أنام اد يقدر إجمالي و  .حالة قيد العالج 92من املستشفى، في حين ما زالت هناك  حالة 57بالفعل وقد خرجت 

 .الواحدة لليالةفي املتوسط  نوم 7.36بمعدل  ،إقامة نوم 654بحوالي لألطفال املستفيدنن 

جمعية بتمويل من وذلك الخدج في لبنان، السوريين يواضن ألاطفال آخر ل امشرواننفذ  القطري  ألاحمر الهاللنذكر أن 

بين الخداج مستشفيات في طرابلس والبقاع الستقبال حاالت  5التعاقد مع حيث ت  في إطار املشروع ، قطر الخيرنة

كما السوريين، وهي مستشفى البقاع ومستشفى شتورة ومستشفى حامد فرحات ومستشفى طرابلس اليكومي، املواليد 

تحدند و تشخيصها و ياالت ال لفحص أطفالاستشاري طب  مع التعاقدو تزويدها باأل وية واملستلزمات الطبية الالزمة ت  

 .نةاض اخل اليومدة البقاء 



 

 لالجئين الحيية ألاوضاعحول  لبنانفي  القطري  ألاحمر الهالل بعثةويقوم املشروع الى  راسة استقصائية قامت بما 

الحيية  املنظمات له  هاتقدم التي الحيية لخدماتفي ا والضعف القوة مواطن الى التعرف بغية ،هناك السوريين

 إقامة نفقات تغطيةو  السوريين لالجئين العينية الطبية الراانة توفيرحيث أظهرت النتائج ضرورة  ،العاملة في امليدان

 .اليواضن  اخل الخدج ألاطفال

 اليواضن  اخل الخدج ألاطفال إقامة نفقات من %74 تغطية الالجئين لشؤونلألم  املتحدة  السامية املفوضية وتتولى

حتى بالنسبة لألسر و  املنظمة، في املسدلين غير ألاطفال الخدمة هذه من نحرم حين في فقط، لديما لألسر السورية املسدلة

 الالجئين غالبية لدى الدخل مصا ر فراتو  ادم بسبب املتبقية تعتبر مكلفة للغانة بالنسبة لها% 24املسدلة فإن نسبة 

 .، مما نضطره  إلى سيب أطفاله  من املستشفيات قبل حصوله  الى الراانة الطبية الالزمةالسوريين

 ##البيان نمانة##

 القطري  ألاحمر الهالل عن نبذة

 أو تحيز  ون  من الضعيفة واملجتمعات ألافرا  وتمكين مساادة إلى تمدف خيرنة إنسانية منظمة وهو ،9975 اام القطري  ألاحمر الهالل تأسس

 الوطنية والدمعيات الدولية، واللدنة جنيف، في الوطنية للدمعيات الدولي الاتحا  تض  التي الدولية، إلانسانية اليركة في اضو والهالل. تمييز

 وألامانة الدولي، للهالل إلاسالمية اللدنة: مثل وإلاسالمية والعربية الخليجية الدمعيات من العدند اضوية الهالل يشغل كما بلدا، 994 من

 مناطق إلى الوصول  هذه القانونية صفته إلى استنا ا القطري  ألاحمر الهالل ويستطيع. ألاحمر والصليب ألاحمر للهالل العربية للمنظمة العامة

 .املحلية الخيرنة املنظمات باقي ان الهالل نميز الذي الدور  وهو إلانسانية، جهو ها في قطر  ولة بذلك مساندا والكوارث، النزااات

 جميع في البلدان من اد  في والتنمية لإلغاثة جارية  ولية مشرواات الى يشرف وهو والدولي، املحلي املستويين الى القطري  ألاحمر الهالل ويعمل

 التأهب مجاالت في الدا  تقدن  القطري  ألاحمر الهالل بما نضطلع التي إلانسانية ألاامال بين ومن. وأوروبا وأفريقيا وآسيا ألاوسط الشرق  أنحاء

 خالل من املتضررين معيشة مستوى  وتحسين الكوارث أثر من التخفيف الى يعمل كما املخاطر، من واليد منما والتعافي لها والاستجابة للكوارث

. إلانسانية املناصرة صعيد الى نشاطه إلى باإلضافة املحلية، للمجتمعات الاجتمااية والتنمية الحيية والراانة الطبية الخدمات تقدن 

 القوى  حشد خالل من الضعفاء حياة تحسين ورؤيته وامللتزمين، املدربين واملتطواين املوظفين من واسعة شبكة بمجهو ات الهالل ويستعين

 .لصاليه  إلانسانية

 أن املعاضيد العلي غان  بن محمد الدكتور  إ ارته مجلس لرئيس سبق فقد الدذور، اريقة ومصداقية إنجازات من الهالل به نتمتع ملا وانعكاسا

 للعمل السبعة الدولية املبا ئ مظلة تحت نشاطه الهالل ويمارس. آسيا قارة ان الوطنية للدمعيات الدولي الاتحا  رئيس نائب منصب شغل

 .والعاملية والوحدة التطواية والخدمة والاستقالل والييا  التحيز وادم إلانسانية: وهي إلانساني

 الى الاتصال، بإ ارة إلااالمية الشؤون رئيس ادنان، فريد بالسيد الاتصال نمكنك  وأنشطته، القطري  ألاحمر الهالل ان املعلومات من ملزيد
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